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δηλοι οίονεί τώ *Ιδα νά καταπαύση την μάχην, 
ενώ εις τά μέχρι, τοϋδε γνωστά της παραστάσεως 
ταύτης μνημεία παρίσταται ή ή στιγμή τής μάχης 
αύτής1 ή ή μετά τήν μάχην στιγμή, άφοΰ δηλαδή 
έπήλθεν ή συνδιαλλαγή2' και τάς δυο όμως στιγ- 
μάς καίπερ άντικειμένας και αντιθέτους ά.λλήλαις

είξευρε νά μεταχειρισθή τόσον καλώς ό τεχνίτης, 
ώστε ούοεμία νά προέλθη έκ τούτου διακοπή τής 
ένώσεως τής πράξεως. Καί κατά τούτο λοιπόν πα
ρέχει τι τό νέον ή ήμετέρα παράστασις.

Κ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΠΕΡΙ ΕΡΙΖΗΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.

Έν τώ ΙΑΛ τεύχει (30 Νοεμβρίου 1882) του πε
ριοδικού « Παρνασσού » άρτίως έδημοσίευσεν ό κ. Π. 
Λάμπρος υπό τήν επιγραφήν ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙ
ΣΜΑΤΑ ΤωΝ ΕΡΙΖωΝ ΠΟΑΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΑΣ 

περιγραφήν δύο ανεκδότων νομισμάτων τής πόλεως 
ταύτης, του μεν αυτονόμου, του οέ αύτοκρατορικοϋ 
( Καρακάλλα ), καί εις καθορισμόν τής ούχί λίαν 
γνωστής Καρικής πόλεως έπάναγζες έθεώρησε νά 
πρόταξη περικοπήν τοΰ κ. Waddington, ληφθεισαν 
εξ άρθρου αύτοϋ, οπερ έοημοσιεύθη κατά τό 1856 
έν τή Revue Numismatique περί νομισμάτων τής 
έν λόγω πόλεως.

Επειδή δέ έν τή μεθερμηνευθείση ταύτη περικο
πή καί έν τή καθόλου περιγραφή των νομισμά
των υπάρχουσι τινά μέν πλημμελώς έ'χοντα, τινά 
δέ καί διασαφήσεως δεόμενα, εύκαιρον υπολαμ
βάνω νά υποδείξω ταυ τα φιλικώς χάριν τής αλή
θειας. Εντεύθεν δ’ όρμώμενος έν πρώτοις παρα
τηρώ οτι τά τής επιγραφής πλημμελώς εχουσι καί 
απορώ πώς ό κ. II. Λάμπρος εμπειρότατος περί τά 
νομισματικά ών , παρείδε τοΰτο. Διότι τά υπό τήν 
επιγραφήν εκείνην δημοσιευθέντα νομίσματα είσιν 
ούχί ΤωΝ ΕΡΙΖωΝ ΠΟΑΕΟΣ, αλλά των ΕΡΙΖΗ- 
ΝωΜ κατοίκων τής πόλεως ή καί ολοκλήρου τής 
περιοχής καί χώρας αύτής, ως φέρεται έν τοϊς δη- 
μοσιευθεϊσι νομίσμασι. ’Άλλως τε γνωστόν έστιν 
ότι έν πάσι σχεδόν τοΐς νομίσμασι γράφεται κατά

1 Ο. Muller, Ann. dell Inst. IV σελ. 393.
3 Gerhard, Etr. Spiegel. Iltv. 80 καί Auserl. Vas. Πιν. 46.

γενικήν πληθυντικήν ούχί τό τής πόλεως όνομα, 
αλλά τό τών κατοίκων αύτής.

Δεύτερον δέ παρατηρητέον ότι καί άν τοϋ ορθού 
ΕΡΙΖΗΝΩΝ παραλόγως προτιμηθή τό μή τοιοΰτον 
ΕΡΙΖωΝ , ως έγράφη εν τε τή έπιγραφή καί έν τή 
μεθεπομένη λέξει « περί τών Έρίζων, » πάλιν δυσ
τυχώς εξελέγχεται ημαρτημένη ή γραφή |τοϋ ονό
ματος τής πόλεως εις ούδέτερον πληθυντικόν αριθ
μόν τά ’Έ ρίζα τών Έρίζων. Διότι συντόνως 
έρευνήσας καί επιμόνως ζητήσας μαρτυρίαν τινά 
άρχαίαν προς ύποστήριξιν τής γραφής ταύτης, 
ού μόνον τοιαύτην δέν ήδυνήθην νά ευρώ, αλλά 
δύο ταύναντίον μαρτυρούσας άνεκάλυψα έν τή έρεύ- 
νη, τήν μέν κλασικού συγγραφέως, Τίτου του Αι
βίου, διαρρήδην μαρτυροϋντος περί τής ορθής 
γραφής τοϋ ονόματος τής πόλεως, έν οίς λέγει: 
cdnde profecti Erizam urbem impetu eeperunt» i, 
τήν δέ μεταγενεστέρου μέν, αξιόπιστου ορ.ως έν 
τή τών πόλεων αναγραφή Τεροκλέους τοϋ γραμμα- 
τικοϋ, οιασώσαντος ήμΐν 935 πόλεων αρχαίων ονό
ματα καί άναγράφοντος τήν έν λόγω πόλιν παρηλ- 
λαγμένη καταλήξει έν ταϊς τής Καρίας 29 πόλεσιν 
ως έξης «XXX. Επαρχία Καρίας ύπό κονσουλάριον 
πόλεις 29, Μίλητος, Ηράκλεια, . . . Τάσος, Έρι- 
ζος, Μαρκιανούπολις,.... Κίβυρα 2. Έκ τών ολί
γων τούτων ίκανώς ήδη άποδείκνυται οτι τό ορθόν 
τής πόλεως όνομά έστιν Έριζα Έ ρ ί ζ η ς θηλυκώς

1 Τ. Liv. 38, 14.
3 Ίεροκλ. γραρ.μ.. «υνεκδ. σελ. 689.
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καί ούχί ’Έριζα Έρίζων πληθυντικώς και ούδε- 
τέρως, προς υποστήριξη» του οποίου δύναταί τις κατ’ 
αναλογίαν νάπροσαγάγη και άλλα παράλληλα ονο
μάτων παραδείγματα είς ι ζ α καταληγόντων θηλ. γέ
νους καί ούχί ούδετέρου οιον Ιί ύ ϊ ζ α 4, Τ ί ρ ι ζ α 2, 
'Γυ ρόδιζα'3 καί λοιπά, Ταΰταμέν περί του ονόμα
τος της πόλεως. “Οτι δέ καί χώρα Έριζηνή κα
λούμενη ύπήρχεν, έγκυρον μαρτυρίαν τούτου παρέχει 
ήμΐν ό ΙΙλίνιος «/» Erisena regione Asiae corvorum 
opera venantis »VO δέ Πτολεμαίος 3 έν τελεί της 
αναγραφής των πόλεων της Ιίαρίας πόλιν μεν Έρι
ζαν ούδόλως αναφέρει, δήμον όμως επισυνάπτει 
φέροντα τό εκ της πόλεως όνομα « καί δήμος προς 
τη Φρυγία Έ ρ ίζ η λ ο ι» αντί Έ ρ ι ζ η ν ο ί κατά 
την διόρΘωσιν των νεωτέρων.

Έν δέ τη μ.εταφράσει της περικοπής τοΰ κ. 
Waddington ό κ. II. Αάμπρος έξ υπερβολικής φαί
νεται, αβροφροσύνης προς τον άνδρα όρμώμενος, άπέ- 
©υγε νά έξελέγςη μίαν άντίφασιν αύτοΰ. Διότι έν ώ 
ό ζ. Waddington, καίπερ παραπέμπων εις Πτολε
μαίον καί Αίβίον, ούχ ήττον λέγει ότι ή πόλις ου- 
δόλιος μνημονεύεται υπό των συγγραφέων* « Cette 
petite ville qui n’est guere mentionnee dans les 
auteurs » 6, ό κ. II. Αάμπρος κολάζων την παντελή 
ταύτην άρνησιν, μεθερμηνεύει την φράσιν «Ή μι
κρά αΰτη πόλις, ήτις μ όλες μνημονεύεται παρά 
των συγγραφέων» εξ οδ έμφαίνεται ότι πολλήν έχει 
την διαφοράν τό μ ό λ ι ς από του ο u δ ό λ οο ς.

Ή πόλις Έριζα εκειτο όριστικώς εντός της Κα- 
ρίας, ώς όρθώς λέγει ό κ. Π. Αάμπρος, ούχί δέ ώς 
άποφαίνεται ό κ. Waddington έν τοϊς όρίοις τής Κα- 
ρίας καί Φρυγίας « etait situee sur ies frontieres de 
la Carie el de la Plirygie ». Οί δέ δύο ποταμοί, με
ταξύ των οποίων εκειτο ή ’Έριζα κατά τον γεω
γραφικόν πίνακα τοΰ Riepert, ώπερ επεται, ώς αλ
λαχού ομολογεί ό κ. Waddington, καλούνται ό μέν 
προς δυσμάς1 κατά ΙΙλίνιον Άςων, ό δέ προς άνα-

1 Μαρκιαν. Ήρακλ. σ. 23.
2 Στεοαν. Β. εν λ.
3 Ό αυτό; έν λ. Τυροοιζά πο'λι; Θράκης μετά Σάρριον. 'Ελλάνι

κο; 61 Τυρόο©Λν αυτήν οησιν έν Περσικών δευτέρω.
·< Plin. Ν. Η. X, 60.
3 Πτολεμ. 5. 2.
6 Revue Ninnismatique t. I. ρ. 373. 1836.

τολάς κατά τον αυτόν ’Ινδός, περί οδ ό κ. II. Αάμ
προς έν τη μεταφράσει λέγει οτι ερρεε παρά τά Κί- 
βυρα καί παρέχει αφορμήν πρός πιστοποίηση» των 
περί Έρίζης γεγραμμένων μοι. Διότι καί ή πόλις 
αυτή φέρεται, ώς εκείνη, ούχί ούδετέρως καί πλη- 
θυντικώς, άλλ’ ένικώς καί θηλυκούς ή Ιίίβυρα ή 
Κ,ίβυρρα παρά Ιϊτολεμαίω 1 «Ίεράπολις, Βαβυραζ 
Διοκαισάρεια» καί «ή.δέ Ιίίβυρα την μεγίστην 
ημέραν έχει » 2, καί παρά Στράβοονι 3 λέγεται ή 
Ιίιβύρα « Τά δέ πρός νότον ή Κ ι βύ ρ α έστίν ή 
μεγάλη » καί αλλαχού « Κατά την ύπέρθεσιν τήν 
εις Κιβύραν κειμένην. »

Ενταύθα δέ παρατηρητέον οτι ό κ. Waddington 
μη άναγνωρίζων μέν την υπαρξιν προγενεστέρου
νομίσματος των Έριζηνών, όρίζων δέ τήν θέσιν τής 
Έρίζης διά ποταμού, τού Χάου, οδ τό όνομα δίέ- 
σωσεν εξ ενός μέν ό Αίβιος, έξ έτέρου δέ καί τό μη 
άναγνωριζόμενον νόμισμα φέρει το όνορ.α KAOC 
λεληθότως καί ενταύθα περιπίπτει εις άντίφασιν, 
ώς προηγουμένως άπαρνούμενος ότι ή ’Έριζα άνα- 
φέρεται υπό των αρχαίων καί παραπέμπων συγχρό
νως εις αρχαίους. Προς αποφυγήν δέ τής άντιφά- 
σεως ώφειλε δυοΐν θάτερον νά πράξη, ή νά αναγνώ
ριση καί άλλο προγενέστερον νόμισμα ή νά παραί
τηση τήν μαρτυρίαν τού Αιβίου, ός διά τής ανα
γραφής τής Έρίζης παρά τώ Χάω ποταμώ έπιβε- 
βαιοϊ τήν υπαρξιν του τό αυτό όνομα φέροντος νο
μίσματος. Αλλά τό δεύτερον τούτο δέν ήδύνατο νά 
πράξη. Διότι τό κύρος τής μαρτυρίας τού Αιβίου, ώς 
έγκριτου 'Ρωμαίου ιστορικού, ακριβώς περιγράφον- 
τος τήν εκστρατείαν καί πορείαν τοΰ Μαυλίου, κλα
σικόν έστι καί άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως. Επειδή 
δέ έπιπροστίθησιν ό κ. Waddington ότι τό αληθές 
ονορ.α τοΰ ποταρ.οΰ, παρ’ ώ έ'κειτο ή πόλις, έστίν 
ούχί το του Αιβίου, άλλ’ άλλο πάντη διάφορον ήτοι 
Ιίαζάνης «mais dontle veritable nom estCazanes» 
αναγκάζομαι νά παρατηρήσω ότι τοιούτον όνομα 
ποταμού ούτε έν τή αρχαία ούτε έν τή νέα γεω
γραφία υπάρχει κατά τήν χώραν εκείνην. Έκ νομι-

1 ΙΙτολεμ, 5, 2, 26.
2 Ό αυτό; 8, 17, 18' και έν τω γ'. το'μ.ω, περιέχοντι τόν πίνακα 

των περιεχομένων έν σελ. 63- «Κίδυρα (η Κίβυρρα).»
3 Στραβ. 13, 630 και 650" ώσαΰτω; και Plill. 5, 28, 29. Cieex*. 

Att. 5, 21. Tac. Ann. 4, 13. Liv. 38, 13, 15.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:18 EEST - 54.226.8.97



61 ΠΕΡΙ ΕΡΙΖΙΙΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 62

σμάτων δέ μόνον βεβαιοΰται 1 οτι ποταμός φέρων 
τό όνομα Άζάνης και ούχί Καζάνης ερρεε μακράν 
παρά τώ προς βορράν της Έρίζης κειμένω Θεμισω- 
νίω και ουτος πιθανώτατά έστιν ό “Αξων τοϋ Πλι- 
νίου 1 2 κατά την κρίσιν των νεωτέρων. Και ταΰτα 
μέν έκ της γεωγραφικής άπόψεως έξεταζομένου τοΰ 
πράγματος.

Νυν δ’ άνάγκη νά ρίψωμεν εν βλέμμα έπιπόλαιον 
και έπι των συμπερασμάτων της νομισματικής έρευ- 
νης, καθ’ όσον άμφότεραι αί άδελφαί έπιστήμαι, ή 
τε γεωγραφική και ή νομισματική άμοιβαίως ύπο- 
βοηθοΰνται και συμπληροΰνται έν ταϊς έλλείψεσιν 
αυτών.

Ό μέν κ. Waddington έν τω έν λόγω άρθρω 3 
διατείνεται ότι γράφων κατά τό 1S5ο (έν τω Bullet. 
archeol. francais 1. ρ. δΐ) άπεφήνατο ότι ούδόλως 
ήν γνωστόν μέχρι τής έποχής έκείνης νόμισμα τής 
πόλεως Έρίζης και ότι τό ώς τοιοΰτον δημασιευθέν 
υπό τοϋ Pellerin4 μετά τοΰ ονόματος τοϋ ποταμοΰ 
« KAOC » άπεδείχθη Οπό τοϋ Duehalais3 ώς άποι- 
κιακόν τής Κορίνθου νόμισμα. Ό δέ κ. Π. Λάμπρος, 
είτε βασανίσας είτε μή τήν άπόφανσιν ταύτην του 
Waddington και τήν γνώμην τοΰ Duehalais απο
δέχεται ώς έγκυρον καί άναμφισβήτητον. Ουτω δέ 
ο μέν πρώτος υπολαμβάνει ότι τό ύπ’ αύτοϋ έκδε- 
δορ.ένον νόμισμά έστι τό πρώτον νομισματικόν μνη
μείου τής Έρίζης «Cette medaille n’off re d’autre 
interet, que celui d’etre le premier monument 
numismatique d’Erizav'O δέ δεύτερος λέγει ότι «ό 
κ. Waddington λοιπόν είναι ό πρώτος, οστις έδημο- 
σίευσεν άδιαφιλονείκητόν τι νόμισμα τών Έρίζων. »

Επειδή δέ ή γνώμη αυτή άμφοτέρων τών νομι- 
σματολόγων έφάνη μοι ούχί άληθής και βεβαία, 
ούδόλως ώκνησα νά έρευνήσω τά κατ’ αυτήν πρός 
έξακρίβωσιν τοϋ πράγματος και άνακάλυψιν τής

1 Arundell Discov. II. ρ. 136.
2 Forbiger Geogr. t. II. ρ. 212. «Ein Nebenfluss des Chaus, 

wean nieht dieser selbst, ist wahrscheinlieh auch der voa 
Plinius 5,28, 29· erwahule Axon, der wo hi nieht verschieden 
sein diirfte von dem auf einer Miinze bei Arundell vorkom· 
menden Άζάνη* bei der Stadt Themisonium in Pbrygien.»

3 Revue Numismatique t. I. 1856.
* Peuples et villes II. p. 123. PI. LXVI, 27.
8 Rev. Numism. 1851. p. 401.

άληθείας καί έκ τής γενομένης μοι έρεύνης περιήλ- 
θον εις τό ακόλουθον συμπέρασμα.

'Ο κ Duehalais μετά πολλής ζωηρότητος και 
τόλμης γράφων έν τώ υπομνήματι αύτοϋ περί τοϋ 
νομίσματος, διϊσχυρίζεται ότι εν τώ Οπό τοϋ Pellerin 
έκδοθέντι νομίσματι φέρονται τά γράμματα COL 
COR και ότι ό διάσημος νομισματολόγος, μή δυ- 
νηθείς νά άναγνώση όρθώς αυτά, μετέβαλεν εις KAOC 
και ΕΡΙ «et enfin les legendes COL; COR se 
sont transformees en deux, mots, que l’auteur lit 
KAOC au droit et EPI au re vers. » ’Αλλά τίς δύ- 
ναται νά πιστεύση ότι ό περιώνυμος και σοφός νο- 
μισματολόγος, ό πολλάς νομισμάτων χιλιάδας άνα- 
γνούς και έκδούς, περιέπεσεν εις τοιοΰτον και τηλι- 
κοΰτον σφάλμα; Βεβαίως μόνος ό Duehalais, ος 
πέραν τοΰ δέοντος προκατειλημμένος υπέρ τής δο
ξασίας και άνακαλύψεως αύτοϋ, σφοδρώς καθάπτε
ται τοΰ σοφοΰ και άλόγως διϊσχυρίζεται ότι ουτος 
διά τής βαρύτητος και αυθεντίας έν τοΐς νομισμα
τικούς έγένετο παραίτιος νά έξαπατηθώσι πολλοί 
λόγιοι έκ τής τοιαύτης άναγνώσεως καί άναπτυξεως 
τοΰ νομίσματος, άναβοών: « Une telle explication 
et une reproduction aussi imparfaite denotre me
daille etaient bien propres a tromper les erudits, 
surtout lorsqu’ils s’autorisaient du nom respecte 
et respectable atant de titres da savant Pellerin.»

Μή άρκούμενος δέ εις τήν κατάμεμψιν τοΰ Pel
lerin, άδίκως έπιτίθεται καί κατ’ άλλων έπιφανών 
νομισματολόγων ήτοι του Eckhel, ός άντί τής κε
φαλής τοΰ Ποσειδώνος άπεδέξατο τήν τοΰ Διός κε
φαλήν έν τώ νομίσματι καί κατά τά λοιπά πλη
ρέστατα συμφωνεί τώ Pellerin, ότι τό νόμισμά έστι 
τών Έριζηνών, καί κατά τοΰ Mionnet, άποόεξαμέ- 
νου τήν τοΰ Ποσειδώνος κεφαλήν άντί τής τοΰ Διός 
καί ύποστηρίζοντος τήν γνώμην τοΰ Pellerin καί 
Eckhel. Έκτος δέ τούτων ό κ. Duehalais πρός υπο- 
στήριξιν τής εικοτολογίας αύτοϋ καταφεύγει καί εις 
τήν μυθολογίαν καί ίδια τήν θεολατρείαν τών Κο- 
ρινθίων, έν ή μάτην ολόκληρον καταναλίσκει σελί
δα, ίνα γνωστά ήδη άποδείξη ότι ίδιάζων τής Κο
ρίνθου θεός ήν ό ΙΙοσειδών άρα τό νόμισμά έστι 
Κορινθιακόν. Τοιοΰτον όμως άστοχον έξάγων συμ
πέρασμα έλησμόνησεν οτι ώς πανταχοΰ καί έν τη
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μικρά 'Ασία Ιλατρεύοντο πάντες οί ελληνικοί θεοί, 
έν οις και ο Ποσειδών. Τούτο δέ τοσουτον βέβαιόν 
έστιν, ώστεΐίΐξ ενός μεν διαρρήδην άνομολογεΐ και 
αυτός ό κ. Waddington' α toutes les divinites en 
honneur dans une ville, tous leurs attribute, sont 
reproduits sur ses monaies populaires et large- 
ment repanduess ΑΈξ ετέρου δέ προφανέστατα εξε
λέγχεται ή πλάνη και απάτη τοϋ κ. Duclialais 
εκ των υστέρων ήτοι έκ τοϋ ετέρου των υπό τοϋ κ. 
Π. Λάμπρου δημοσιευθέντων νομισμάτων τής Έρί- 
ζης, ένθα απεικονίζεται ή τοϋ ΙΙοσειδώνος κεφαλή 
κατά την διαβεβαίωσιν αύτοϋ « 1. Κεφαλή ΙΙοσει- 
δώνος πρός τά δεξιά, όπισθεν δ’ αυτής τρίαινα 
έστραμμένη προς τά κάτω ». Και έν τή 6 υποση
μειώσει προστίΟησιν ό κ. ίΐ. Λάμπρος « τό αυτό 
τοϋτο νόμισμα, άλλ’ εχον τήν κεφαλήν τοϋ Διός 
έδημοσιεύθη υπό του W. Webster εν τω Num. Ν. 
J. ρ. 120 ».

Πλήν τούτου δέ μνημονεύει και ετέρου νομίσμα
τος ό κ. Π. Λάμπρος φέροντος ούχί τήν προτομήν 
τοϋ Διός, άλλα τήν τοϋ ΙΙοσειδώνος και διατηρου- 
μένου έν τω νομισματικά» μουσείου τοϋ Βερολίνου 
«Έν νόμισμα τοϋ Βερολινιαίου νομισματικού μου
σείου φέρει τήν κεφαλήν τοϋ ΙΙοσειδώνος πρός τά 
δεξιά, έπι δέ τοϋ όπισθεν τήν Νίκην δεξιά μετά 
στεφάνου και κλάδου έλαίας. 'II έπιγραφή ΕΡΙΖΗ- 
ΝΩΝ είναι γεγραμμένη εις δύο όριζοντείους γραμ- 
μάς». Τά αυτά βέβαιοί ό κ. II. Λάμπρος καί μετά 
τήν περιγραφήν τοϋ δευτέρου νομίσματος έπιπροσθέ- 
των ότι κατά το 1855 έν Τεργέστη ειόε νόμισμα 
Έριζηνών μετά τής κεφαλής τοϋ ΙΙοσειδώνος, ήν 
αντί τής τοϋ Διός είχεν έκλάβη.

Κατά ταϋτα τοίνυν Ιχομεν ήδη τρία νομίσματα 
Έριζηνών φέροντα τήν προτομήν τοϋ ΙΙοσειδώνος, 
έκ τών οποίων ούδεμία πλέον αμφιβολία υπάρχει ότι 
ο ισχυρισμός τοϋ κ. Duchalais έντελώς άνυπόστα- 
πός έστι, μάτην άποπειραθέντος δι’ ολοκλήρου ύπο- 
μνήματος νά απόδειξη διά τής κεφαλής τοϋ ΙΙο- 
σειδώνος ότι τό νόμισμά έστι Κορινθιακόν άποικια- 
κόν καί ούχί Έριζηνών, ως λίαν όρθώς έχαρακτήρι- 
σεν ό Pellerin καί άπεδέξαντο ό Eckhel καί ό Mion-

1 Revue Numism. ρ. 153.1851.

net. ’Άλλο δέ νόμισμα τών Έριζηνών έδημοσίευ- 
σεν ό Borrell1 διατηρούμενου έν τω Βρεττανικω 
ρ.ουσείω, οπερ , ώς ό κ. Duclialais τό προηγούμε
νου άπένειμε τή Κορίνθω,οΰτω καί ο κ. Waddington2 
εικάζει ότι τοϋτο ανήκει εις τήν Λαοδίκειαν «Je 
soupconne cette piece d’etre de Laodicee de Phry- 
gie» χωρίς νά προσαγάγη άπόδειξίν τινα πρός υπο- 
στήριξιν τής εικασίας αύτοϋ, ήτις έξελέγχεται ανυ
πόστατος έκ τής λέξεως ΕΡΙΖΗΝΩΝ. ήν τό νόμι
σμα φέρει.

ΙΙρός τούτοις δέ καί άλλο νόμισμα τής αυτής 
πόλεως έξέδωκε κατά τό 1821 ό περιώνυμος νομι- 
σματολόγος Sestini 3 « GRIZA. Autonomi. Epi- 
graplxe: βΡ. ΕΡΙΖΗΝΩΝ. Mentio situs ab amne 
Cao, KAOC. ΑΞ. RRRR» τοϋ οποίουούδεμίαν ποιεί
ται ρ-νείαν ου ιε ό κ. Waddingion ούτε ό κ. II. 
Λάμπρος, οΐτινες ώφειλον, λόγου γινομένου περί νο- 
ρ,ισμάτων τής πόλεως έκείνης, νά μνημονεύωσιν 
αύτοϋ, ίνα μή περιέρχωνται εις τό έπισφαλές συμ
πέρασμα, ότι τό πρώτον νομισρ,ατικόν μνημείου τής 
Έρίζης έστι τό υπό τοϋ κν Waddington δηρ.οσιευθέν.

Ενταύθα δέ παρατηρώ ότι, εϊ καί ό ποταμός 
Κάος ώς παρακείμενος τή πόλει απεικονίζεται έν τω 
νομίσματι, ούχ ήττον όμως κατά τήν μαρτυρίαν 
τοϋ Λιβίου άπεϊχε τής πόλεως ρ.ιάς ήμέρας δρόμου 
στρατιωτικού ήτοι ώρας τινάς. Τοϋτο δέ σύνηθές 
έστιν έν τοίς νομίσμασι νά άπεικονίζωνται καί πόρρω 
πόλεων κείμενα όρη καί ποταμοί, οιον έν νομίσμασι 
τής Σμύρνης καί Ιίύρ,ης απεικονίζεται ό πόρρω αυ
τών κείμενος Έρμος ποταμός ή Ό δέ κ. Duclialais 
μνημονεύων καί τοϋ Sestini έν μεγάλη άφελεία λέ
γει ότι τελευταίου καί ό Sestini συγκαταλέγει τήν 
’Έριζαν έν ταΐς πόλεσιν, αί'τινες έτύπωσαν νομί
σματα, καί διακηρύττει ότι τά νομίσματα ταύτης 
είσί σπάνια οίίσχυριζόμενος οτι άνέγνωσε KAOC 
ΕΡΙ καί ΕΡΙΖΗΝΩΝ χωρίς νά ειπη ήμϊν έκ τίνος 
πηγής ήρύσθη τό μάθημα τοϋτο. Λίαν παρά
δοξος φαίνεται μοι ή κριτική αυτή τοϋ κ. Du-

1 Num. Chron. t. IX. ρ. 150.
2 Revue Numism. t. I. p. 373. 1856.
3 Sestini Class, gener. seu moneta vetus urbium populo- 

rum et regum online geograph, et chronolog. descripta p. 88.
* Arundell seven churches p. 292. Hamilton’s Researches 

I. p. 108.
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chalais, ούχι έπιστημονικώς έπιμένοντος εις την 
άρνησην της ,ύπάρξεως νομισμάτων Έριζηνών μεθ’ 
δλην την διαβεβαίωσήν των εγκρίτων της ούχ'ι πόρρω 
άπεχούσης ήμών έποχής νομισματολόγων Pellerin, 
Eckhel, Mionnet, Sestini καί Borrell, και έν τελεί 
του υπομνήματος διακηρύττοντος δτι ούδείς άλ
λος γινώσκει άλλο νόμισμα τής Έρίζης ή αύτός 
και μόνος « Comme personne ne connait d’Eriza 
d’autre medaille que celle qui fait le snjet de ce 
memoire, nous somrnes autorise a eroire que c’est 
par erreur que cette lecon se sera introduite dans 
son texte ».

Αλλά ουτω δογματικώς άποφαινόμενος κατά τό 
1851 περί των προεκδοθέντων νομισμάτων υπό των 
προμνημονευΟέντων πέντε έπιφανεστάτων νομισμα- 
τολόγων, βεβαίως ούδόλως προησθάνετο δτι μετ’ ου 
πολύ ήθελεν έξελεγχθή δτι έν μεγάλη πλάνη καί 
απάτη διετέλει, από τής οποίας έξάγουσιν αύτον 
τά από του 1856 καί εντεύθεν άνακαλυφθέντα καί 
έκδοθέντα νορ,ίσματα τής πόλεως εκείνης, ήτοι τό 
υπό του κ. Waddington έκοοθέν, τά υπό του κ. Π. 
Λάμπρου άρτίως έκδοΟέντα, τό έν τω νομισματική)

μουσείω τοΰ Βερολίνου ύπαρχον καί τό,έν τή:έν 
Klagenfurt κληροδοτηθείση νομισματική συλλογή 
τοϋ de Vest ύπαρχον, δπερ δ-κ. Π. Λάμπρος κατά 
τό 1855 είχεν ί'οει έν Τεργέστη.

ΤαΟτα δέ έξ ενός μέν έπιβεβαιοΰσι την υπαρξιν 
των προεκδοθέντων νομισμάτων καί κρατύνουσι τό 
κΰρος των νομισματολόγων εκείνων, έξ ετέρου δέ 
την προτομήν του Ποσειδώνος φέροντα έκ των υστέ
ρων έξελέγχουσιν άπατηθέντα τον κ. Duchalais έν 
τω διϊσχυρισμώ αύτοϋ δτι, έπειδή τό Οπό του Pel- 
lerin έκδοθέν νόμισμα φέρει την προτομήν τοΰ Πο- 
σειδώνος, αποβαίνει αδύνατον νά φέρωσι τήν προτο
μήν τοϋ θαλασσίου έκείνου θεοΰ καί νομίσματα τής 
μεσογείου των Έριζηνών πόλεως καί έκ τοΰ ψευδοΰς 
τούτου διϊσχυρισμοΰ δομηθείς ήναγκάσθη τον μέν 
Pellerin αδίκως νά κατακρίνη, τά δέ ελληνικά 
γράμματα τοϋ νομίσματος έκείνου KAOC καί ΕΡΙ 
αυθαιρέτους νά μεταβάλλη εις 'Ρωμ,αί'κά COL καί 
COR ίνα χαρακτηρίση τό νόμισμα ως. αποικιακόν 
τής Κ,ορίνθου καίούτω δικαιολογήση τήν θέσιν τοΰ 
Ποσειδώνος μεταξύ αυτών.

Μ. Γ. ΔΗΜΙΤΣΑΣ.

ΟΡΟΣ ΧΟΡΙΟΥ ΠΡΟΙΚΟΣ.

Παρεδόθη πρό τινων ήμερών είς τήν ’Αρχαιο
λογικήν Εταιρίαν ορος ευρεθείς εις αγρόν τοϋ ’Αθα
νασίου Κοντού, κρεοπώλου έν Άμαρουσίω, κατά τά 
Σοχώρία1, θέσιν κειμένην ήμίσειαν ώραν μακράν καί 
ΝΑ. τοΰ ’Αμαρουσίου, μεταξύ τοΰ χωρίου τούτου καί 
τοΰ Χαλανδρίου. Είναι δ’ έκ λίθου ΙΙεντελησίου,έχον- 
τος μέγεθος πενταπλάσιον ή δσον δ κατωτέρω άπει- 
κονιζόμενος, καί τήν έννοιαν έχει ως εξής”

Όρόσημον έπί τοΰ παρόντος άγροΰ υποθηκευμέ
νου λόγω προικός εές τήν Τππόκλειαν τοΰ Δημοχά
ρους τοΰ Αευκονοιέως δι’ εν τάλαντον. Καθ’ δσον

s' Τά σοχωρα, 5] σοχοίρα καί τό σοχωράκι λέγονται και παρά τοις 
ΚρησΙν οΐ επίπεδοι αγροί, τά ΐσόχωρα πεδία. ’Όντως δ’ ή Ιν λο'γω 
δέσις είναι τοιαύτη.

δέ δ άγρός αξίζει πλέον τοΰ ταλάντου *, τό περιόν 
υποθηκεύεται ε?ς τους Κεκροπίδας καί Αυκομίδας 
καί ΦλυεΤς.

’Από τοΰ σχήματος τών γραμμάτων καί από τής 
ορθογραφίας δδροςούτος δύναται ν’άναχθή εις τους 
χρόνους τοΰ ρήτορος Δημοσθένους, καί μάλιστα διότι 
πολύ πιθανόν 6 Δημοχάρης νά ήναι δ ύπό τοΰ Δημο
σθένους άναφερόμενος Δημοχάρης δ Αευκονοεύς,δστις 
είχε γυναίκα τήνέκμητρός θείαν τοΰ ρήτορος 2, ρήτωρ 
καί αύτός καί σπουδαίος πολιτικός άνήρ, ον δ Αίσχί-

* Δημ.οσΟ. πρός Όνη'τορα Β'. 6. «Οΰκ αποστερεί με οσιρ πλείο* 
νος άξιο'ν Ιστι ταλάντου» κτλ. Καί: Άρποχ.ρ. έν λέξει όρος· 
« δ π ο’κ ει τ α ι τώ δανειστή» ..

2 ΔημοσΟ. κατάΆοόβου Α'. 15. « Δημοχάρης ό Λευκονοεός δ τήν 
τηΟίδα τήν Ιμήν έχων».
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